
Seglingsrutt 2

Föreslagen seglingsplan: Sverige Rutt 2

7 DAGAR Resrutt 2

Tiden räcker inte till för att besöka alla destinationer i Stockholms skärgård. Över 30 000 öar ligger 
inom bara några timmars seglingsavstånd, med allt ni önskar för både nöje och avkoppling. Varma 
sandstränder, charmiga avskilda vikar och hamnar, pittoreska städer, historiska attraktioner, vandrings- 
och cykelleder, spännande djurliv, restauranger och underhållning, vänliga människor... listan slutar 
aldrig! Stockholms skärgård är en plats där ni kan skapa glada minnen som varar livet ut.

Vårt andra förslag på en rutt i Stockholms skärgård tar er söderut till de orörda öarna i den yttre 
skärgården. Här är landskapet hisnande, både till havs och på land, med naturvyer som får er att häpna.

Segling i Sverige – Boka direkt på nätet

Boka idag för att ta del av de bästa priserna för er seglingssemester i Sverige. Navigare Yachting gör 
det enkelt för er: vi ger er ett unikt erbjudande för betalning som gör att ni kan betala i sex månatliga 
delbetalningar. Den bästa seglingssemestern OCH det bästa erbjudandet.

Kom igång genom att kolla in våra båtar med eller utan skeppare. Det finns många alternativ, ni kan 
själva granska och välja det som passar bäst för er semester. Vi ser fram emot att göra er svenska 
båtsemester till ett äventyr ni kommer att komma ihåg för evigt!



DAG 01: Napoleon Viken   

Lördag

Typ: Naturhamn
Latitude: N 59º 14.221
Longitude: E 18º 24.046
Chart Number: N/A
Område: Stockholms skärgård
Land: Sverige

Napoleon Viken är en underbar och populär naturhamn, belägen på ön Ägnö, nära Stockholm. De höga,
steniga klipporna skapar en vackert skyddad tillflyktsort, perfekt för bad och lek i solen. Sälar syns ofta
i hamnen, och hela området är underbart vackert.

Ön är ett naturreservat, men gå i land och välj en vandringsled genom den sagolika tallskogen, plocka 
bär eller grilla. Napoleon Viken är en lugnande och avkopplande plats att inleda din skärgårdssemester 
med stil.

DAG 02: Nynäshamn

Söndag

Typ: Servicestation och gästhamn
Latitude: N 58º 54.071
Longitude: E 017º 57.223
Chart Number: N/A
Område: Stockholms Skärgård
Land: Sverige

Bara ett par timmar söder om Stockholm ligger Nynäshamn. En livlig stad belägen på fastlandet som 
fungerar som en port till de södra delarna av den yttre skärgården. Steniga stränder och täta tallskogar 
sträcker sig ända ner till havet, vilket gör detta till en av de mest dramatiska och natursköna delarna 
utmed Sveriges östkust.

I Nynäshamn hittar ni inte mindre än 27 gamla Viking-runstenar, vilka givetvis är populära bland 
turisterna. Staden och den närliggande kusten har också pittoreska fyrar, familjeägda caféer och 
restauranger samt många alternativ för underhållning. Allt detta kommer att göra ert besök mycket 
minnesvärt.

DAG 03: Utö   

Måndag

Typ: Gästhamn
Latitude: N 58º 58 14.9123
Longitude: E 18º 19 32.5571
Chart Number: 6161 SW, 616 SW
Område: Stockholms Skärgård
Land: Sverige

Utö ligger på den södra kanten av Stockholms skärgård och här hittar ni både ett naturreservat, 



Sveriges äldsta järngruvor och ett museum. Denna ö är känd för avskilda vikar, sandstränder och sin 
vackra natur. Det finns också flera områden för bad, vandring, cykling och många möjligheter att njut 
av de långa och varma sommardagarna i Sverige.

Utö är ansluten med en bro till den närliggande ön Alö, som har ytterligare restauranger och 
nöjesalternativ. Det perfekta området för att koppla av och ta in den ultimata njutningen under en 
sorglös semester till havs i Sverige.

DAG 04: Biskopsö

Tisdag

Typ: Naturhamn
Latitude: N 59º 06.172
Longitude: E 18º 43.265
Chart Number: N/A
Område: Stockholms Skärgård
Land: Sverige

Biskopsö är vacker som ett vykort, med sitt naturreservat och många vandrings- och cykelleder. Det är 
också ett område med stor historisk betydelse: svenska och ryska sjöfartsstyrkor drabbade samman i 
dessa vatten i slaget vid Viborgbukten 1790, en av de största havsstriderna i historien.

Den vackra naturen är öns största attraktion, och är lättillgänglig via ett omfattande nätverk av stigar. 
Den berömda svenska författaren August Strindberg skrev en gång om Biskopsö, ”När man tar i land, 
överraskas man av att här ute i havskanten hitta ett litet förankrat stycke paradis.” Njut av en dag på 
Biskopsö omgiven av Moder Naturs skönhet!

DAG 05: Nämdö 

Onsdag

Typ: Servicestation och gästhamn
Latitude: N 59º 11.02
Longitude: E 18º 42.05
Chart Number: N/A
Område: Stockholms Skärgård
Land: Sverige

Nämdö erbjuder en oändlig mängd små öar och holmar att utforska, med skyddade steniga stränder, 
blommande ängar, frodiga skogar av gran och tall och en härligt blå himmel runt omkring. Se havsörn 
på jakt eller sälar som busar och leker. Detta är det perfekta stället för att simma, snorkla, dyka från 
klippor eller bara ligga i solen och koppla av.

Nämdö själv har kilometervis av natursköna stigar, en pittoresk liten stad och bondgårdar och 
campingområden för övernattning. En liten familjeägd restaurang serverar mysiga måltider och det 
finns en historisk kyrka på ön som har en framträdande plats i svensk litteratur. Detta är en klassisk, 
lugn och idyllisk destination i Stockholms skärgård.



DAG 06: Saltsjöbaden 

Torsdag

Typ: Gästhamn
Latitude: N 59º 16.36
Longitude: E 18º 18.50
Chart Number: 6145 NW
Område: Stockholms Skärgård
Land: Sverige

Tillbaka vid porten till Stockholms skärgård är Saltsjöbaden – en badort med många bekvämligheter för
både seglare och andra besökare. Staden och hamnen är lugn och avkopplande, med många 
restauranger att välja mellan. Ett populärt resmål för båtsemestrar och dagsutflykter, med livliga barer 
och underhållning.

Saltsjöbaden har också en sandstrand med rutschbanor och en stor trampolin. Staden är mysig och rolig
att utforska, med pittoreska butiker och små attraktioner. Ett underbart avkopplande och 
tillfredsställande sätt att avsluta er seglingssemester i den svenska skärgården.

DAG 07: Lidingö 

Fredag

Åter till marinan.
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